
«Ұстаз салтанаты» республикалық байқауын  

қашықтықтан өткізу ережелері 

1. Жалпы ережелер 
 

1. Меншiк нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастанбілім беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру 

ұйымдарыныңпедагогтері арасында «Ұстаз салтанаты»республикалық 

байқауын қашықтықтан өткізу ережелері (бұдан әрі – Байқау) байқауды 

өткізудің мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: білім беру сапасын және педагогтердің кәсіби біліктілігін 

арттыру;  

Міндеттері: 

-  шығармашыл педагогикалық қызметке уәждемелерін қалыптастыру; 

- педагогтердің кәсіби және тұлғалық өзін-өзі танытуына жағдай жасау; 

- педагогтерге білім беру ұйымдары мен өңірлері аясынан тыс ауқымда 

жарысуға мүмкіндік беру. 

3. Байқау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының 

ұйымдастыруымен  өткізіледі. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5.Байқау 2015 жылғы 15 қараша – 2016 жылғы 13 қаңтар 

аралығында www.ziyatker.orgғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан 

өткізіледі. 

6. Байқау жұмыстары konkurs.pedagog@mail.ruэлектронды 

поштасына    2016 жылғы 8 қаңтарға дейін қабылданады. Анықтама 

телефоны: 8(7172) 249303. 

7. 2016 жылғы 8 қаңтардан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін Байқау материалдары қарастырылмайды.  

8. Байқауға келіп түскен жұмыстар қайтарылмайды. 

9. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар жауап 

бермейді. 

10. Байқауға қатысу үшін - 3000 (үш мың) теңге төлемақы төленеді. 

Төлемақы барлық банктер немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы  жүргізіледі. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 
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Төлемақы мақсатының коды – 859. 

Төлемақының мақсаты:«Ұстаз салтанаты» байқауы. Байқау 

жұмыстары электрондық поштаға қабылданады. Әрбір жұмысқа өтініш, 

ұйымдастыру жарнасын төлеуін растайтын төлемақы құжатының (түбіртек, 

чек) сканерленген көшірмесі.   

Барлық құжаттар пакеті (өтініш,төлем құжаты, байқау жұмысы) 

konkurs.pedagog@mail.ruэлектрондық поштасына «Ұстаз салтанаты» 

айдарымен жіберілуі қажет.  

11. Байқаудың қорытындысы және жеңімпаздар тізімі 2016 жылғы      

13 қаңтарда www.ziyatker.orgсайтында жарияланады. 

 

3.Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар 

 

12. Байқауға меншiк нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан: 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың,  

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің; 

арнайы және мамандандырылған білім берудің; 

балаларға арналған қосымша білім берудің; 

балалар мен жасөспiрiмдерге арналған спорт бойынша қосымша білім 

берудің; 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудегі білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагогтері 

қатыса алады. Жеке және ұжымдық жұмыстар қабылданады. 

13. Байқауға ұсынылған жұмыстар оның тақырыбына және 

номинацияларға  сәйкес болуы тиіс: 

 - Балалар мен жастарға қосымша білім беру бойынша ең үздік 

публицистикалық мақала (очерк, эссе),; 

-  Сыныптан тыс сабақтар, іс-шаралардың ең үздік презентациясы; 

-  Білім беру ұйымы, сынып, топ, бірлестіктің ең үздік презентациясы; 

-  Ең үздік ата-аналар жиналысы; 

- Білім алушылары, тәрбиеленушілері жетістіктерінің ең үздік 

презентациясы, олардың одан арғы тағдырын қадағалау (кім болды, қай 

салада, бітірген оқу орнымен кері байланыс); 

-  Ең үздік өзін-өзі таныстыру презентациясы. 

14. Келесі талаптарға сай байқау жұмыстары қабылданады: 

1)Жұмыстар  компьютерлік терімнің негізгі талаптарына сәйкес А4 

форматында, 14 шрифтімен, аралық интервалы – 1 болуы қажет. Бөгде 

адамның материалдары мен Ғаламтор желісіндегі материалдарды 

пайдалануға тыйым салынады.  

2)  Байқауға ұсынылған жұмыстарды  бағалау критерийлері: 

а)  Тақырыпты тұжырымдау айқындығы, оның өзектілігі; 

ә) Жұмыста ғылыми дәйектерді, аталған мәселелермен айналысатын 

зерттеушілер мен ғалымдардың тәжірибесін пайдалануы; 
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 б) Автордың шығармашылығы мен көзқарасының дәлелді болуы, 

бағалау мен пайымдауының өзіндік ерекшелігі; 

 в)  Жұмыстың ресімделуі. 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

15. Әділқазы мүшелері номинациялар бойынша байқаудың 

жеңімпаздарын анықтайды. Байқауда жүлделі орындарға ие болған 

жеңімпаздар тиісті дәрежелердегі дипломдармен марапатталады. Байқау 

жеңімпаздарына дипломдардың, олардың жетекшілеріне алғыс хаттардың 

және қатысушыларға сертификаттардың электронды нұсқалары автоматты 

түрде жүктеу мүмкіндігі бар http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg сайтында 

орналастырылады. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


